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ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ
ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
/2011 – 2015г./
ВЪВЕДЕНИЕ:
Новият подход в управлението на системата за социални услуги следва възприетия
в държавите членки на Европейския съюз модел и гарантира правото на достатъчно
средства за покриване на основните потребности на различните социални услуги в
обществото.Социалната политика се променя динамично в областта на социалната
закрила,борбата с бедността и социалната изолация.
Националната социална стратегия набелязва конкретни политики и действия на
Министерството на труда и социалната политика,които целят преминаване от пасивна
социална защита към активна социална политика,която ще създаде справедлив
социален ред.Конкретните приоритети са насочването на социалните услуги към найуязвимите групи:възрастни,самотни хора,хора с увреждания,деца в риск.Стремежът е
преход от институционални грижи към услуги,които оставят човека в неговата общност
и семейна среда.Социалната защита на хората с увреждания,модернизацията на
специализираните институции за социални услуги и деинституционализацията на
грижите са приоритет в Областната стратегия за развитие на социалните услуги-2011г.2015г.
Основен приоритет в работата на дирекции»Социално подпомагане»и Общините е
развитието на социалните услуги,базирани в общността с цел осигуряване на равен
достъп до ресурсите на обществото за възрастните хора,децата,хората с увреждания.
В този смисъл,извеждането на децата,на хората с увреждания и на старите хора от
специализираните институции чрез осигуряване на грижи в семейна или близка до
семейната среда,както и намаляването на постъпващите в специализираните
институции чрез предоставяне на социални услуги в общността е приоритет на
Община Костинброд.В крайна сметка,развитието на алтернативните форми на грижа и
социални услуги,базирани в общността,както и на дейностите по превенция и
реинтеграция са единствена възможност за постигане процеса на реална
деинституализация.Общинската стратегия за социални услуги е отворена и при
необходимост след анализ може да бъде допълвана и изменяна.Тя очертава начина за
подобряване положението на деца,лица и възрастни с увреждания, живущи на
територията на община Костинброд.

ВИЗИЯ:
Промяна в отношението на обществото към децата,лицата и възрастните с
увреждания,тяхната деинституционализация и предоставянето на социални услуги
базирани в общността.

АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Населението на община Костинброд към настоящия момент наброява 17072
души.Най-големите населени места по брой на живущите в тях са град Костинброд,
село Петърч и село Драговищица.През последните години съществени промени в броя
на населението на общината не се наблюдават.Общото население се движи в границите
от 17454 човека за 1997г.,17720 за 2002г.,17036 за 2006г. до 17072 за 2009година.Това е
населението,което е с постоянен адрес в община Костинброд.Реалният брой на
населението е много по-висок,тъй като на територията на общината живеят,работят и
ще ползват социални услуги граждани,които са с постоянни адреси в други населени
места,но живеят постоянно на територията на община Костинброд,без да са адресно
регистрирани.
Характерно за възрастовата структура е че продължава процесът на застаряване на
населението на общината,което се наблюдава и в цялата страна.По последни данни
броят на лицата под 17 години е 2583,на лицата в трудоспособна възраст от 18 до
59години/жени/-4772,от 18 до 62/мъже/-5471 и над 60години/жени и мъже/-4246.
Като цяло демографската картина в община Костинброд е добра.Тя се обуславя от
високия темп на развитие на икономиката и от високия процент на заетост.
В общината процентът на безработица е под средния за страната - 8,31% към 2010
година.

СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КОСТИНБРОД

На територията на община Костинброд са разкрити и развити следните социални
услуги,
които се предоставят в и извън обичайната домашна среда:
-личен асистент- услугата се предоставя от Д»СП»град Костинброд от 2009
година по национални програми и ОП”РЧР”От услугата са се възползвали 43
лица,обслужвани от същия брой лични асистенти. От 08.11.2010 година стартира
проект»Подкрепа за достоен живот»,схема»Алтернативи»по ОП»РЧР»,където
общината като партньор,разполага с бюджет от 86………лв.и ще задоволи
потребностите на 26 лица с увреждания,обслужвани от 26 лични асистенти.С това се
цели да се доразвие услугата и обхване повече нуждаещи се.Създадена е «Банка лични
асистенти»,която се състои от 62 обучени лични асистенти.

-социален ассистент-нова услуга,която ще се предоставя от май месец 2011г.по
стартирал проект по ОП»РЧР».От нея ще се възползват 30 потребителя и 15 социални
асистенти.
-домашен помощник- нова услуга,която ще се предоставя от май месец 2011г.по
стартирал проект по ОП»РЧР».От нея ще се възползват 30 потребителя и 15 домашни
помощници..
-домашен социален патронаж-тази услуга е най-популярната и обслужва 90
човека със социални проблеми от община Костинброд
- център за работа с деца на улицата-помещава се в сградата на
ПГВМСС»св.Георги Победоносец».Функционира от 01.01.2008 година и е с капацитет
26 деца.Обслужва се от 1 организатор и 1 психолог.
-младежки център»Сигурност»-проект»Превенция на насилието-създаване на
Младежки център»Сигурност»,чиято насоченост е спорт,занимания и психологическа
помощ за деца в риск.
-клубове на пенсионера-на територията на община Костинброд функционират 3
пенсионерски клуба- 2 в град Костинброд и 1 в село Петърч.Основното им
предназначение е да организират свободното време на хората от третата възраст.
-частен дом за стари хора-функционира от 2008 година в град Костинброд и е с
капацитет 25 човека
-хоспис Безден ООД-находящ се в село Безден , капацитет 10 човека.

ПРИОРИТЕТ:

Гарантиране на равноправното положение на деца, самотни лица и възрастни с
увреждания и преодоляване на изолираността,чрез създаване на условия за интегриране
в обществото

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

- право на деца,самотни лица и възрастни с увреждания на активно участие в
обществения живот
- право на деца,самотни лица и възрастни с увреждания да бъдат отглеждани и
обслужвани в семейна среда
- право на деца,самотни лица и възрастни с увреждания да бъдат информирани и да
изразяват мнение по всички въпроси,които ги засягат
- право на деца и лица с увреждания до А истент о образование,професионално
ориентиране и подготовка
- безусловен достъп на деца,самотни лица и възрастни с увреждания до
здравеопазване,медицинска и социална помощ
- право на деца,самотни лица и възрастни с увреждания на отдих и културни
занимания,духовно и личностно усъвършенстване
- всяка форма на дискриминация,основана на пол,етническа принадлежност и
вероизповедание е недопустима

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

А ис общинска политика в областта на социалните услуги.Преодоляване на
социалната изолация,чрез създаване на условия за интегриране в общността в
съответствие с желанието и способностите на децата,самотните лица и възрастни с
увреждания на територията на община Костинброд.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

- разкриване на нови социални услуги в общността,с цел повишаване качеството на
живот на нуждаещите се
- развитие на социалните услуги предоставяни в общността на територията на община
Костинброд
- преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целящи
социалното включване на хората с увреждания
- гарантиране правото на всяко дете,самотно лице и възрастен с увреждане да получи
необходимата медицинска помощ и услуга
- гарантиране на достъп до А истент о образование за всяко дете с увреждане
- проучване на добрите европейски практики,за взаимстване на нови модели според
условията в които А ис
-привличане на партньори при предоставянето на социални услуги

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

- проучване потребностите на населението в общината за конкретните видове социални
услуги
-реализиране на проект за въвеждане и предоставяне на услугите «социален
А истент» и «домашен помощник» по ОП»Развитие на човешките ресурси»
-откриване и развитие на център за обществена подкрепа
-координация в действията между отделните институции и семействата,които желаят
да бъдат приемни родители
-разширяване обхвата на услугата «личен А истент»
-промяна в обществената нагласа спрямо децата и възрастните хора с увреждания –
посещения в домове,срещи,беседи и други
-разширяване на капацитета на работа,управление и предоставяне на социалните
услуги в община Костинброд

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Грижата за децата,лицата и възрастните с увреждания е национален приоритет.В
този смисъл изпълнението на Общинската стратегия за социални услуги не е
ангажимент на определена А ист от хора,а изискана съпричастност,отговорност и
ангажимент на цялото общество.
Очакваните резултати А:
-повишаване благосъстоянието на децата,лицата и възрастните с увреждания,живущи
на територията на община Костинброд
-повишаване на информираността на обществото за правата и проблемите на
децата,лицата и възрастните с увреждания
-намаляване броя на децата,лицата и възрастните с увреждания в специализираните
институции
-достъпни общообразователни училища и детски градини
-повишаване на качеството на грижите и услугите за децата,лицата и възрастните с
увреждания отглеждани и обслужвани в институции и в семейна среда
-настаняване на деца в приемни семейства
-развитие на Домашен социален патронаж на територията на община Костинброд

ПЛАН ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ,САМОТНИ ЛИЦА И ДЕЦА В РИСК

Оперативни задачи

Дейности

Отговорен орган
Финансиране
Срок
1.Проучване
провеждане на анкета
Общинска
до
потребностите на
сред потенциалните
2011г. администрация,
населението за
бенефециенти в общината
Дирекция»Социално
конкретните видове
за конкретните им
подпомагане»
социални услуги
потребности и
услугите,които биха
допринесли за
подобряване начина им на
живот;извършване на
оценка и анализ на
потребностите от
различни видове
социални услуги в
общността;създаване на
база данни за броя на
децата и възрастните хора
с увреждания на
територията на община
Костинброд;ангажиране
на местните медии за
популяризиране на
мерките за разширяване
на социалните услуги в
общината;
2.Кандидатстване,
дейностите са съобразени 2010- Общинска
ОП»РЧР»
спечелване и реализиране с изискванията по ОП и
2011г. администрация
на проект за предоставяне са свързани с
на услугите»социален
подобряване качеството
асистент» и «домашен
на живот на 60 лица с
помощник»по ОП»РЧР»
инвалидност 90% и над
90% в това число и деца
от община Костинброд
3.Откриване и развитие
дейностите на Центъра за 2010- Общинска
на Център за обществена
обществена подкрепа ще 2012г. администрация,
подкрепа
включват:консултиране
Дирекция»Социално
на родители и деца,които
подпомагане»
имат проблеми в
отношенията помежду
си;превенция от отпадане
от училище на

деца,агресията в децата и
други.

4.Координация в
действията между
отделните институции и
семействата,които желаят
да бъдат приемни
родители

5.Разширяване на
услугата”Личен асистент”

6. Откриване и развитие
на Център за временно
настаняване на стари хора

7.Създаване на „Защитено
жилище”/за младежи/

изготвил:
Н.Иванова
гл.експерт»ОСД З»

Ежемесечни срещи на
комисията определена от
Кмета на
общината;организиране и
провеждане на
периодични срещи с
приемните
семейства,посещения в
домовете им;наблюдение
състоянието и развитието
на приетото дете и други
дейностите са съобразени
с изискванията по
ОП»РЧР» и са свързани с
подобряване качеството
на живот на лица с
инвалидност 90% и над
90% в това число и деца
от община Костинброд и
подсигуряване на работа
на 15 безработни лица и
придобиване на
профессия на 60 лица.
дейностите на Центъра за
временно настаняване ще
включват:комплекс от
социални
услуги,предоставяни на
възрастни хора,които не
могат сами да
организират бита си.
дейностите на
Защитеното жилище ще
включват:социална
адаптация и интеграция
на 10 младежи,напускащи
институции.

2010- Дирекция»Социално
2013г. подпомагане»,
Общинска
администрация

2010- Общинска
2012г. администрация и
АСП

2015г. Общинска
администрация

2012- Общинска
2013г. администрация

КМЕТ:
/Красимир Кунчев/

ОП”РЧР”
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ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ,САМОТНИ ЛИЦА И ДЕЦА В РИСК ЗА
2010г.

Оперативни
задачи
1.Проучване
потребностите на
населението за
конкретните
видове социални
услуги

Дейности

Отговорен орган
Срок
Общинска
до
2011г. администрация,
Дирекция»Социално
подпомагане»

провеждане на анкета
сред потенциалните
бенефециенти в
общината за
конкретните им
потребности и
услугите,които биха
допринесли за
подобряване начина им
на живот;извършване
на оценка и анализ на
потребностите от
различни видове
социални услуги в
общността;създаване на
база данни за броя на
децата и възрастните
хора с увреждания на
територията на община
Костинброд;ангажиране
на местните медии за
популяризиране на
мерките за разширяване
на социалните услуги в
общината;
2.Кандидатстване, дейностите са
2010- Общинска
спечелване и
съобразени с
2011г. администрация
реализиране
изискванията по ОП и
на проект за
са свързани с
предоставяне на
подобряване качеството
услугите»социален на живот на 30 лица с

ОТЧЕТ
Пълен анализ и
проучване на
потребностите на
населението беше
направен съвместно с
Д»СП» и се
установи,че нужда от
постоянна грижа имат
над 300 лица с
инвалидност над 90%
,деца с инвалидност
над 50% и
самотноживеещи
стари хора.На
територията на
общината живеят над
40 деца в риск.

На
01.03.2011г.стартираха
дейностите по
проект»Развитие на
социалните услуги за
хора в неравностойно

асистент» и
«домашен
помощник»по
ОП»РЧР»

инвалидност 90% и над
90% в това число и деца
от община Костинброд

положениедейност»социален
ассистент» и
«домашен
помощник»по
ОП»РЧР, които ще
обхванат 60
потребителя на
услугите,обслужвани
от общо 30 социални
асистенти и домашни
помощници –до май
2012година.
3.Откриване и
дейностите на Центъра 2010- Общинска
ОбА задвижи
развитие
за обществена подкрепа 2012г. администрация,
процедура по
на Център за
ще
Дирекция»Социално разкриване на ЦОП в
обществена
включват:консултиране
подпомагане»
началото на 2010г.,но
подкрепа
на родители и
все още няма писмено
деца,които имат
становище от РДСП и
проблеми в
АСП
отношенията помежду
си;превенция от
отпадане от училище на
деца,агресията в децата
и други.
4.Координация в
Ежемесечни срещи на
2010- Дирекция»Социално От 2010 година в
действията между комисията определена 2013г. подпомагане»,
община Костинброд
отделните
от Кмета на
Общинска
вече има три
институции и
общината;организиране
администрация
семейства,които са
семействата,които и провеждане на
приемни родители на
желаят да бъдат
периодични срещи с
четири деца.
приемни родители приемните
семейства,посещения в
домовете
им;наблюдение
състоянието и
развитието на приетото
дете и други

